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СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

Факултет: Стопански факултет 

 

Специалност: (код и наименование) 

И Б Б 0 3 0 1 1 3 

Стопанско управление (с френски език) 

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 

Дисциплина Стопанска история – 1 част (на френски език) 

 

Преподавател:  доц. д-р Соня Вътева 

 

Учебна заетост Форма Хорариум 
Аудиторна заетост Лекции 30 

Обща аудиторна заетост 30 

Извънаудиторна заетост Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 90 

Обща извънаудиторна заетост 90 

ОБЩА ЗАЕТОСТ 120 

Кредити аудиторна заетост 2 

Кредити извънаудиторна заетост 2 

ОБЩО ЕКСТ 4 

 
№ Формиране на оценката по дисциплината

1
 % от оценката 

1.  
Workshops {информационно търсене и колективно обсъждане на доклади и 

реферати) 
                50% 

2.  Изпит                50% 

 

Анотация на учебната дисциплина: 

Курсът се води изцяло на френски език и е предназначен за студентите от специалностите 

Икономика и Стопанско управление. 

Стопанската история е интердисциплинарна наука, съчетаваща в голяма степен 

фундаменталните и приложните изследвания. Нейната методология съчетава едновременно 

абстрактно-теоретичния и конкретно историческия подход, а резултатите й се отнасят 

еднакво към миналото, настоящето и бъдещето. 

Лекционният курс по обща стопанска история проследява основните етапи на световното 

                                                      
1
 В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно 

да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.  
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стопанско-историческо развитие с акцент върху неговия икономически смисъл, теоретични 

ефекти и реални резултати. Обобщавайки историческия опит на човечеството стопанската 

история създава предпоставки за по-реална преценка на близкото и по-далечното минало, 

съответно и на съвременното развитие. 

 

Предварителни изисквания: 

На студентите се предоставят референции и материали на френски език, които те да се учат 

да анализират и осмислят критично. Успешната подготовка за изпит предполага 

присъствие на лекции, ползване на препоръчаната литература, както и внимателно следене 

на икономическите новини свързани с дисциплината.  

Целта е да се прилагат най-добрите преподавателски практики от българската и френската 

система на преподаване. Използват се и възможностите, които дават съвременните 

технически средства за обогатяване и разнообразяване на учебния процес (PowerPoint, 

Интернет). 

 

Очаквани резултати: 

 Преминавайки курса студентите трябва да знаят каква е същността и особеностите 

на основните икономически процеси и глобализацията в света през 18-20-ти век от 

гледна точка на стопанската история като интердисциплинарна наука.  

 Да могат да осмислят обективно стопанско-историческото развитие при анализа и 

прогнозирането на икономическите явления и процеси, свързани с тяхната 

конкретна специалност. 

 

 

Учебно съдържание  

 

№ Тема: Хорариум 

1 Въведение в речника и механизмите на стопанската история, както и 

на глобализацията като стопанско-историческия процес, нейните 

особености и закономерности (методология). 

2  

2 Аграрно развитие на големите европейски държави и на САЩ, 16-

18 в.: предпоставки и характерни особености. Английски аграрен 

преврат: хронологически граници; защо започва най-рано в Англия? от 

аграрен преврат и манифактура към индустриална революция. 

Аграрно развитие на Франция, Германия, Русия и САЩ: характерни 

черти, специфика, развитие на манифактурното производство, 

икономически и социални последици. 

4  

3 Индустриалната революция като икономическо и 

общоисторическо явление. Европа в навечерието на индустриалния 

преврат: обща характеристика, развитие на науката, технически 

изобретения. Англия като локомотив на световната икономика. 

Особености на индустриалното преустройство във Франция, 

Германия, Русия и САЩ: технически новости, финансови и трудови 

ресурси,темпове на промишлено производство и икономически 

растеж. Социално-икономически последици от индустриалната 

революция. 

4  

4. Историческа траектория на отварянето на световната търговия: 

същност и ориентация на основните търговски потоци; цикъл на 

спадането на цените на транспорта; рискове и значение на търговската 

отвореност на световната икономика. 

3  
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5. Обща характеристика на икономическото развитие през 

последните десетилетия на 19 век до Първата световна война, 1870 

- 1914: технически прогрес, поява на нови производствени сектори и 

продукти; промени в международната търговия, кредита и паричното 

обръщение. Неравномерност на стопанското развитие на големите 

европейски държави /Англия, Франция, Германия, Русия/ и на САЩ, 

темпове на икономически растеж, концентрация на производството и 

капиталите, експанзия на международния капитал и 

мултинационалните компании. Характерни черти на аграрното и на 

промишленото развитие на големите европейски държави и на САЩ. 

4  

6. Търговски политики през 19 – 20-ти век: същност, особености, 

последици. 

2  

7. Обща характеристика на световното икономическо развитие през 

периода между двете световни войни, 1919 - 1939: нови насоки на 

техническия прогрес, колебания в световната стопанска конюнктура, 

промени в международната търговия и в паричното обръщение. 

Особености на икономическото развитие на големите европейски 

държави и САЩ: забавяне темповете на икономически растеж, 

промени в селското стопанство, индустрията и търговията, преход от 

златномонетния към златнодевизния еталон. 

3  

8. Финансови измерения на глобализацията: същност на процеса на 

финансовото отваряне на световната икономика; движението на 

капитали през 19-20 век; опит за оценка на международната финансова 

интеграция. 

3 

9. Изграждането на обединена Европа в историческа перспектива, 

1945 - 2000: социално-икономически и политически последици от 

Втората световна война; разделение и обединение на Европа; 

Западноевропейска интеграция - фактори и практически инициативи; 

раждане на ЕИО и Евратом; позицията на Великобритания и 

създаването на ЕАСТ; етапи на изграждане на европейската валутна 

система; предизвикателства и перспективи на новото разширяване на 

Изток.  

3  

10. Дискусионни теми на световното стопанско-историческо развитие и 

процеса на глобализация. 

2  

                                                                                  Общо 30  
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